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راه اندازی سامانه پیامکی معبر ویژه معلوالن

شرایطاشتغالوبازنشستگیزنانومرداننبایدبرابرباشد

چـــــــهره ها

مدیرکلبهزیستیهرمزگان گفت:سامانهپیامکیمعربهشماره 3000012322بهمنظور پیگیری
مطالباتمعلوالنوافرادناتواندر زمینهمناسبسازیاماکنعمومیدر استانراهاندازیشد.به
گزارش ایرنا  ،مهین عسکری در تشریح این خبر افزود :شهروندان می توانند با ارسال پیامک به
این سامانه مشکالت مربوط به مناسب سازی معابر  ،اماکن عمومی و دستگاه های اداری با ذکر
محل ( دستگاه اجرایی  ،شهرستان و استان ) را گزارش دهند.وی بیان داشت :پیام های ارسالی
پساز بررسیدقیقاز سویدبیرخانهستادهماهنگیوپیگیریمناسبسازی کشور بهدبیرخانه
هایاستانیارجاعمیشود.مدیرکلبهزیستیهرمزگاناظهارکرد:دبیرخانههایاستانینیزپس
از  72ساعت از دریافت پیام  ،موضوع را به دستگاه مربوطه از طریق مکاتبه اعالم و در صورت
ی شده و نتیجه نهایی
دریافت نکردن پاسخ  ،مراتب طی 2مکاتبه با فاصله بیش از  15روز پیگیر 
بهدبیرخانهستادبهزیستی کشوراعالمخواهدشد.عسکریادامهداد:سامانهپیامکیمعبر،پل
ارتباطیبرایپیگیریمطلوبتروسریعترمطالباتمعلوالناز سویمسئوالنامرمناسبسازی
بوده وامید است با عزم همگانی و مرتفع شدن مشکالت  ،شاهد تسهیل در امر مناسب سازی و
داشتنشهریبدونمانعبرایمشارکتاجتماعیبیشترافراددارایمعلولیتدرجامعهباشیم.

میــــــــز خبــــر

جهان
اعتراف به قتل فرزندان

یک زن به جرم خود در به قتل رساندن سه فرزندش در سال  ۲۰۱۵در استرالیا اعتراف
کرد.به گزارش ایسنا ،بنابر اعالم پلیس ملبورن این زن  ۳۷ساله خودروی حامل
فرزندانش را به سمت دریاچهای هدایت کرده که به کشته شدن سه فرزندش منجر
شده است.قربانیان ،یک کودک یک ساله و دو کودک دوقلوی چهار ساله بودند.
همچنین در زمان وقوع حادثه یک کودک شش ساله دیگر هم داخل خودرو بوده که
از این حادثه جان سالم به در برده است.این زن امروز (دوشنبه) در جلسه دادگاه به
قتل سه فرزندش و یک مورد قتل نافرجام اعتراف کرد .او سال  ۲۰۰۸از سودان جنوبی به
استرالیا نقل مکان کرده است.شوهر این زن پس از وقوع حادثه به پلیس استرالیا گفته
بود که همسرش همیشه مادر مهربانی بوده و از عمد و با نقشه قبلی به فرزندانشان
آسیب نرسانده است .هر چند یکی از شاهدان اصلی این حادثه مدعی شده که متهم
در روز حادثه درباره کشتن فرزندانش صحبت کرده است.

قشم میزبان نمایشگاه صنایع دستی و سوغات

نمایشگاه سراسری صنایع دستی و سوغات امروز
به میزبانی قشم گشایش می یابد.به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان،تورج امانی مدیر تشریفات و امور
نمایشگاه های سازمان منطقه آزاد قشم گفت:در این
نمایشگاه هنر و سوغات  17استان کشور به نمایش در
می آید.وی افزود:این هنرمندان به مدت  6روز سوغات و
صنایع دستی معروف خود را در  57غرفه این نمایشگاه به
نمایش می گذارند.مدیر تشریفات و امور نمایشگاه های
سازمان منطقه آزاد قشم گفت:هنرمندانی از استان های
خراسان رضوی ،اصفهان ،چهارمحال بختیاری ،بوشهر،
کرمان ،هرمزگان ،کرمانشاه ،همدان و چند استان دیگر
در این نمایشگاه حضور خواهند داشت.تورج امانی
افزود:هنرمندان قشمی نیز صنایع دستی خود را در 10
غرفه از این نمایشگاه به نمایش می گذارند.وی گفت:در
این نمایشگاه دو چادرعشایری با هدف نشان دادن آئین
زندگی و هنر عشایری هم برپا می شود.مدیر تشریفات و
امور نمایشگاه های سازمان منطقه آزاد قشم افزود :دو
گروه موسیقی از خراسان رضوی و چهارمحال و بختیاری
هم در این مدت هنر و ارزش های موسیقی استان های
خود را به نمایش می گذارند.

وا کسیناسیون بیش از  7800کودک جاسکی علیه
فلج اطفال

مدیر شبکه بهداشت و درمان جاسک گفت :با آغاز اجرای
طرح ریشهکنی فلج اطفال 7 ،هزار و  884کودک زیر 5
سال این شهرستان وا کسینه میشوند.عباس ابراهیمی
در گفتوگو با فارس اظهار کرد 81 :تیم روستایی و شهری
در این منطقه ،عملیات اجرای طرح ریشهکنی فلج اطفال
را در جاسک برعهده دارند.مدیر شبکه بهداشت و درمان
جاسک بیان کرد :طرح مذکور از  25تا  29دیماه سال
جاری بهصورت خانه به خانه انجام میشود.وی با
تا کید بر نیاز به همکاری خانوادهها و دستگاه اجرایی با
مأموران بهداشت گفت :نیروهای کمکی ،رابط و پرسنل
بهداشتی با کارت مشخص و لباس فرم هستند.ابراهیمی
عنوان کرد :از  3هزار و  683خانوار در این شهرستان 7
هزار و  884کودک زیر پنج سال باید در این طرح قطره
خورا کی را دریافت کنند.این مسؤول خاطرنشان کرد :در
مجموع بیش از  280نفر عهدهدار اجرای طرح ریشهکنی
فلج اطفال در این شهرستان هستند.

تمبر یادبود چهارمین همایش ملی طب پیشگیری
رونمایی شد
تمبر یادبود چهارمین همایش ملی طب پیشگیری با
حضور دکتر حبیب اهلل سیاری فرمانده نیروی دریایی
ارتش در بندرعباس رونمایی شد.به گزارش مهر ،تمبر
یادبود چهارمین همایش ملی طب پیشگیری و دومین
همایش بین المللی طب پیشگیری با حضور دکتر حبیب
اهلل سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش ،دکتر حسن
عراقی زاده رئیس بهداشت و درمان ستاد مشترک
نیروهای مسلح و دکتر لشکری رئیس دانشگاه علوم
پزشکی ارتش در بندرعباس رونمایی شد.همایش طب
پیشگیری و درمان دریایی بر روی شناورهای سطحی و
زیرسطحی از صبح یکشنبه در بندرعباس به آغاز بکار کرد
و تا روز  ۲۹دی ماه ادامه خواهد داشت .در این همایش
 ۱۲نشست تخصصی علمی و  ۹کارگاه برگزار می شود.
سالمت شغلی در دریا ،مدیریت پایش ،ارزیابی و درمان
بیماری ها در دریا ،بهداشت ،امداد و درمان نبردهای
دریایی ،امداد و نجات دریایی ،مدیریت دانش و اطالعات
پزشکی در دریا ،اورژانس های دریایی ،پرستاری و تریاژ
در دریا ،فناوری های نوین طب دریا ،مدیریت فناوری
اطالعات در دریا ،مدیریت تجهیزات و اقالم بهداشتی،
امدادی و درمانی ،مدیریت منابع انسانی در دریا و ساحل
و طب ورزش ها و تفریحات دریایی از محورهای چهارمین
همایش ملی طب پیشگیری ،بهداشت و امداد دریایی
خواهد بود.

كاهش قاچاق سوخت در هرمزگان

معاون سياسي ،امنيتي و اجتماعي استاندار هرمزگان
با اشاره به روند كاهشي قاچاق سوخت طي سال هاي
گذشته در استان بر مبارزه مستمر با عوامل دخيل در اين
حوزه تا كيد كرد و گفت :قاچاق سوخت ضربات جبران
ناپذيري بر اقتصاد وارد كرده است.به گزارش روابط
عمومی استانداری هرمزگان ،بهروز ا كرمي در جلسه
كارگروه سوخت استان هرمزگان ،افزود :خوشبختانه در
سال هاي اخير با تالش ستاد مركزي مبارزه با قاچاق
سوخت و همكاري دستگاه هاي استاني اقدامات
موثري در حوزه شناسائي و برخورد با باندهاي قاچاق
سوخت صورت پذيرفته بطوري كه آمار قاچاق سوخت
در هرمزگان طي سال هاي اخير با روند كاهشي روبرو
بوده است.وي ادامه داد :طرح هاي مختلف دولت از
جمله اعطاي سهميه سوخت به مرزنشينان ساحلي و
بستن راه ورود سوخت مازاد برنياز به مناطق مستعد
قاچاق  ،مي تواند بر ادامه روند كاهشي قاچاق سوخت
كمك كند.
رئيس كارگروه سوخت استان هرمزگان با تا كيد بر لزوم
شناسائي ميزان سوخت مصرفي در هر بخش ،خاطر
نشان كرد :بايد نياز سنجي واقعي ميزان مصرف سوخت
در بخش هاي مختلف از سوي دستگاه هاي ذيربط از
جمله جهاد كشاورزي ،صنعت معدن ،شيالت  ،بنادر و
دريانوردي و ساير سازمان ها احصاء شود.ا كرمي با بيان
اينكه اهمال در زمينه مبارزه با قاچاق سوخت از سوي
هيچ فرد يا دستگاهي پذيرفته نيست ،تصريح كرد:
انتظار داريم مراجع قضائي همچون گذشته با متخلفان
برخورد الزم را داشته باشند.

دبیر مجمع زنان فرهیخته انقالب اسالمی با اشاره به مصوبه مجلس در مورد بازنشستگی
زنان شاغل با حداقل 20سال سابقه خدمت گفت :یکی از شرایط تحقق عدالت جنسیتی این
است که آغاز به کار و پایان کار خانمها و آقایان باهم متفاوت باشد.زهرا سجادی در گفتو گو
با فارس با اشاره به مصوبه مجلس در مورد بازنشستگی زنان با 20سال سابقه خدمت و بدون
محدویت سنی گفت :شغل خانمها و آقایان با توجه به مسئولیتهایی که بر عهده دارند باید
متفاوت باشد و قوانین کار هم بین زنان و مردان نباید مساوی باشد.وی ادامه داد :ا گر بخواهد
عدالت جنسیتی برقرار باشد یکی از شرایط تحقق عدالت جنسیتی این است که آغاز به کار
و پایان کار خانمها و آقایان باهم متفاوت باشد چرا که خانمها وظایفی مانند بچهدار شدن و
نگهداری از فرزندان را بر عهده دارند ،ا گر بخواهند 20سال بازنشسته شوند زمانی است که دیگر
فرزندان آنها به حدی از رشد رسیدهاند اما ا گر آغاز به کار آنها دیرتر باشد مشکلی را برای آنها
ایجاد نمیکند.دبیر مجمع زنان فرهیخته انقالب اسالمی اظهار داشت :مهم آغاز به کار زنان
است که حداقل در زمانی که فرصت فرزند آوری انها است فرصتهایی را به آنها بدهند مانند
مرخصیهاودور کاری کهبتواننددر کنار فرزندانشانباشند.

4

گــــــزارش خبــــری

معاون وزیر کشور:

فرماندار بندرعباس

پیشرفت  90درصدی مرکز آموزشی فنی و حرفه
ای بشاگرد

سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای هرمزگان گفت:
مرکز آموزش فنی و حرفه ای بشا گرد که عملیات احداث
آن در سال  89آغاز شده  90درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
به گزارش ایرنا سیروس سلطانی نژاد در نشست مشترک
با موسسه خیریه امیرالمومنین و یاران بشا گرد افزود:
این مرکز در زمینی به مساحت  8هزار متر مربع در حال
احداث است.وی ادامه داد :تا کنون  17میلیارد و 80
میلیون ریال برای احداث آن هزینه شده و برای تکمیل
آن به  10میلیارد ریال و برای تجهیز آن به  5میلیارد ریال
اعتبار نیاز است.سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه
ای هرمزگان اضافه کرد :برای این مرکز  8کارگاه در رشته
های کشاورزی ،صنایع دستی ،خیاطی ،لوله کشی،
جوشکاری ،صنعت ساختمان ،لوازم سرکننده و رایانه
پیش بینی شده است.سلطانی نژاد خاطر نشان کرد  :به
منظور تسریع در راه اندازی مرکز آموزش فنی و حرفه ای
بشا گرد ،مشارکت خیران استان های تهران و اصفهان ،با
همکاری مدیرکل کمیته امداد این شهرستان و موسسه
خیرین امیرالمومنین و یاران بشا گرد جلب می شود.

ایران

همه سازمانها و ادارات مرتبط با خدمات سفر براي ارائه خدمات
مناسب به میهمانان تالش نمايند
گروه اجتماعی//

پدیده ریزگردهایک
ابربحران
است
گروه اجتماعی:
معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه
پدیده ریزگردها بحرانی باالتر از زلزله است ،گفت :پدیده گرد و غبار
فاجعه عظیمی است و با توجه به اینکه  80درصد کانون آن خارج از
مرزهای ایران است می توان از آن به عنوان یک ابربحران یاد کرد.

به گزارش ایرنا ،اسماعیل نجار با تشریح تغییرات اقلیمی جهان
گفت :با توجه به تغییرات اقلیمی ،بهترین راه کنترل پدیده هایی
مانند ریزگرد مدیریت بحران آب و استفاده از الگوی صرفه جویی
و مدیریت بهینه مصرف است.وی افزود :وقتی خشکسالی حدود
 20سال است که کشور را درگیر کرده ،دیگر موضوع خشکسالی
صرفا موضوع سازمان مدیریت بحران نیست و همه دستگاه
ها باید در این زمینه اقدامات موثر انجام دهند.رئیس سازمان
مدیریت بحران کشور با بیان اینکه عده ای جنگ آب را جنگ
جهانی بعدی می دانند و معتقدند با تداوم خشکسالی ها ،ایران
در آینده خالی از سکنه می شود ،گفت :در گوشه ای از کشور به
علت بارندگی های زیاد مردم در کارهای کشاورزی مشکل دارند
و عده ای در گوشه دیگر در عرضه و تقاضای آب به دلیل پایین
بودن بارش ها مشکل دارند.نجار تصریح کرد :در شرایط حاضر
مدیریت آب یک ضرورت است و همین قنات ها بیانگر مدیریت
آب در گدشته است ؛ وقتی یزدی ها در مصرف و مدیریت ،زبانزد

به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان
بندرعباس ،جلسه ستاد تسهيالت خدمات سفر
به رياست احمد پويافر فرماندار در محل سالن
كنفرانس فرمانداري برگزار گرديد.

کشور هستند و کشاورزان بزرگ برخی استان ها از این استان است
باید از تجربیات آنها به عنوان الگویی در کشور استفاده کرد.
وی با بیان اینکه بخش عمده آب در بخش کشاورزی مصرف می
شود ،ادامه داد :بهره وری آب در کشور بویژه در بخش کشاورزی
پایین است اما ناچاریم امنیت غذایی را حفظ کنیم و به همین
منظور نمی توان کشاورزی را محدود کرد بلکه باید با برنامه ریزی،
مدیریت بهره وری در مصرف آب ایجاد شود.معاون وزیر کشور با
تشریح برخی پیشنهادها مانند جداسازی آب شرب و بهداشتی
از آب خام گفت :این کار پرهزینه است بنابراین ناچاریم آب خام
را به آب شرب تبدیل کنیم در عین حال امنیت غذایی مردم در
کشاورزی ،اشتغال و تولید را نیز حفظ کنیم.نجار افزایش بهره وری
در بخش مدیریت آب را با استفاده مناسب از تکنولوژی های نوین
خواستار شد و افزود :باید با استفاده از تکنولوژی و ابزارآالت روز
برای بهرهبرداری صحیح از منابع و امکانات موجود اقدام و به باال
رفتن ارزش غذایی محصوالت مختلف کشاورزی کمک کنیم.
این مسئول در خصوص بحران ریزگردها گفت :برای حل مشکل
ریزگردها ،باید دانشگاه ها و متخصصان این حوزه وارد عمل شوند
تا از بیابان زایی جلوگیری شود که برای جلوگیری از گسترش
بیابان ها می بایست حدود  9میلیون هکتار عملیات آبخیزداری
و کاشت نهال انجام شود.رئیس سازمان مدیریت بحران تصریح

کرد :کشور عراق  ،منابع آبی و سدهای خود را که بخشی در اختیار
داعش است بسته و محدود کرده که همین مسئله موجب بروز
ریزگردها میشود و این موضوع مشکالتی را برای کشاورزان جنوب
و جنوب شرق کشور ما ایجاد کرده به گونه ای تولید خرما در این
مناطق با مشکالتی مواجه شده است.
وی افزود :اقدامات زیادی انجام شده که به دلیل گستردگی
موضوع و محدودیت منابع مالی ،برنامه ها آنگونه که انتظار است،
پیش نمیرود که امیدواریم با نگاه فرابخشی در مدیریت شاهد
افزایش بهره وری باشیم.وی در ادامه با بیان اینکه تبخیر و انتقال
آب از سفرههای زیرزمینی زیاد است ،گفت :تهران در طول سال
 47سانتیمتر فرونشست زمین دارد که ناشی از خشکسالیها و
برداشتهای بیرویه است.نجار با اشاره به لزوم برنامه ریزی برای
جلوگیری از هدر رفت آب در سطح سفرههای آب زیرزمینی اضافه
کرد :برای مثال در استان تهران اجازه هدررفت حتی یک قطره آب
در سطح زمین را نمی دهیم .رئیس سازمان مدیریت بحران کشور
در بخشی از سخنان خود در خصوص اجرای طرح خط انتقال آب
از خلیج فارس به استان یزد گفت :در این زمینه اعتبار باالیی نیاز
است که در دولت با کمبود منابع اعتباری مواجه هستیم و تنها
 20درصد معادل  450میلیارد تومان از سوی دولت برای این طرح
تخصیص خواهد یافت.

منطقه سلخ قشم به قطب مهم اقتصادی تبدیل می شود
گروه اجتماعی:
معاون فرهنگی ،اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم با
تا کید بر اهمیت پیوست فرهنگی طرح های بزرگ صنعتی ،از تبدیل
منطقه سلخ جزیره به یک قطب مهم اقتصادی در قشم خبر داد.

به گزارش منطقه آزاد قشم ،فرزین حقدل گفت :سایت سوخت
رسانی در این منطقه با هدف تحوالت مهم اقتصادی به زودی
در قشم راه اندازی می گردد و به موازات آن باید به بخش
زیرساخت های فرهنگی هم توجه ویژه شود.
وی افزود :با راه اندازی بزرگترین سایت سوخت رسانی کشورمان
در منطقه سلخ جزیره قشم ،به زودی عملیات انتقال سوخت
به کشتی های عبوری در خلیج فارس در این مکان اجرایی می
شود.
حقدل با اعالم اینکه منطقه سلخ دروازه ورود به سایت های
غرب جزیره و محدوده ژئوپارک است ،ادامه داد :با ایجاد
تغییرات محیطی در این منطقه باید با ساخت فرهنگسرا ،خانه

های فرهنگ ،کتابخانه و برپایی رویدادهای فرهنگی  -هنری و
جشنواره ها به حوزه های مهم فرهنگی این منطقه به عنوان
مهمترین محور تاثیرگذار بر روی مردم نیز توجه کرد.وی گفت:
عالوه بر اقدامات فرهنگی سازمان منطقه آزاد قشم در نقاط
مختلف جزیره ،بخش خصوصی هم براساس قرارداد وا گذاری

زمین از سوی این سازمان می بایست در کنار توسعه اقتصادی
به زیرساخت های فرهنگی به عنوان پیوست مهم قراردادها
عمل کند.معاون فرهنگی ،اجتماعی و گردشگری سازمان
منطقه آزاد قشم از ساخت ،تجهیز و بهسازی دبستان شهید
مفتح ،احداث آزمایشگاه و کارگاه در آموزشگاه شهید تندگویان،
ساخت خانه فرهنگ ،تجهیز و بهسازی خانه بهداشت و ساخت
یک کمپ پارک گردشگری در منطقه سلخ به عنوان اقدامات
فرهنگی سازمان منطقه آزاد در این روستا نام برد.وی افزود:
سازمان منطقه آزاد قشم با برپایی دوره های آموزشی برای
بومیان تالش می کند آنان را در راستای نقش آفرینی در حوزه
های فرهنگی -هنری نیز ترغیب کند.حقدل یادآور شد :باال
بردن سطح آموزش در مدارس و همچنین توسعه فعالیت های
ورزشی برای جوانان و نوجوانان هم از دیگر موضوعات مهمی
است که معاونت فرهنگی ،اجتماعی و گردشگری سازمان
منطقه آزاد قشم در این منطقه دنبال می کند.

 550هزار مبتال به سرطان سینه طی  2سال در ایران شناسایی شدند
گروه اجتماعی:
مسئول کمپین کشوری مبارزه با سونامی سرطان سینه گفت :سال
گذشته  450هزار نفر مبتال به بیماری سرطان سینه در ایران شناسایی
شده و امسال نیز  100هزار نفر مورد جدید به این افراد اضافه شده
است.

نخستین کمپین مبارزه با سونامی سرطان سینه و راه های
پیشگیری و مقابله با این بیماری با حضور نمایندگان کارگروه
بانوان ادارات ورامین در محل فرمانداری این شهرستان برگزارشد.
به گزارش ایرنا  ،افسانه اقبال نیا روز دوشنبه دراین مراسم
شعاراین گروه را آموزش یک نفر  ،آ گاهی  10نفر اعالم کرد.
مسئول کمپین کشوری مبارزه با سونامی سرطان سینه افزود:

در دنیا هر  45دقیقه یک نفر به سرطان پستان مبتال می شود و
پیشگیری از این بیماری می تواند بسیاری از مشکالت و تبعات
اجتماعی آن را از برطرف کند.
وی افزود :اعضای کمپین مبارزه با سونامی سرطان سینه اغلب
افراد بهبود یافته و یا درحال درمانی هستند که می توانند با ارائه
آموزش های الزم به مردم  ،در پیشگیری از بیماری پیشقدم
باشند.وی بیان کرد :الزمه مقابله با این بیماری  ،ارائه آموزش
هایی برای پیشگیری از ابتالی مردان و زنان به سرطان سینه
است چرا که مردان نیز ممکن است به این بیماری مبتال شوند.
اقبال نیا افزود :علل اصلی ابتال به این بیماری را استرس  ،تغذیه
نامناسب  ،استفاده از لوازم آرایشی و آلودگی هوا عنوان کرد.

وی با اشاره به فعالیت های این کمپین گفت :اعضای کمپین
مبارزه با سونامی سرطان سینه با سفر به استان ها و شهرهای
مختلف کشور تالش دارند تا آ گاهی های الزم را به مردم ارائه دهند
چرا که جامعه سالم به افراد سالم نیاز دارد و با توجه به این که
زنان  ،ستون اصلی خانواده می باشند  ،بروز مشکل برای آنان می
تواند اساس خانواده را با چالش مواجه سازد.
اقبال نیا تأ کید کرد :سرطان پستان ا گر به موقع کشف شود،
خوشخیم ترین و نجیب ترین بیماری است و به راحتی می توان
آن را درمان کرد .
وی تصریح کرد :این کمپین تالش دارد که تا هیچ یک افراد
خانواده ایرانی به سرطان سینه مبتال نشود .

قصه تلخ جدایی و گسست زوجین جوان ،چگونه حل و فصل می شود؟
گروه اجتماعی:
بدون تردید ،طالق از جدی ترین آسیب های اجتماعی به شمار می رود،
معضلی که تار و پود خانواده را از هم میگسلد و پس لرزه های آن نه تنها
فرد یا یک خانواده ،بلکه جامعه را با صدمات و وضعیتی بغرنج مواجه
می سازد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،طبیعتا هر جامعه

ای به فراخور شرایط خاص فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی خود ،با
مشکالت و تهدیداتی مواجه است که هر یک به نوعی باعث تحمیل
هزینه ها و صدماتی به گروههای هدف می شوند که جامعه ایران
نیز از این قاعده نانوشته مستثنی نبوده و نیست.در این میان،
طالق ،قصه دیگری دارد ،گسست خانواده ها و جدایی زوجینی که
با هزاران امید و آرزو و با جشن و سرور و پایکوبی ،زندگی مشترک را در
زیر یک سقف آغاز می کنند و بعد از مدتی ،ساز جدایی را کوک می
کنند ،آنقدر تلخ ،تأسف آور و نگران کننده است که به اعتقاد برخی
کارشناسان ،حل و فصل و پیشگیری از آن نه تنها یک امر مطلوب،
ناپذیر جامعه فعلی ایران به شمار می رود.در
ضرورت اجتناب
بلکه
ِ
ِ
ذیل این گزارش ،تالش می شود ،فارغ از شعارها و سخن سرایی
های کلیشه ای ،راهکارهای موثر برای پیشگیری و مهار این معضل،
مورد بحث و بررسی قرار گیرد.اواخر سال گذشته ،احمد تویسرکانی،
رئیس سازمان ثبت ،اسناد و امال ک کشور در جمع خبرنگاران به
تشریح آمار طالق در ابعاد مختلف پرداخت.بر اساس آمار عنوان
شده از سوی وی 34 ،درصد زوجین به دلیل فقدان تفاهم اخالقی،
 13درصد دخالت خانواده ها ،قریب به  8درصد ترک زوجین و رها
کردن زندگی و قریب به  4درصد نیز به دلیل دچار شدن به اعتیاد
از یکدیگر جدا می شوند.کاظم سروری ،جامعه شناس و آسیب
شناس مسائل اجتماعی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه
خبرنگاران جوان ،با اشاره به نقش حائز اهمیت مولفه ها و موارد
فوق در جدایی زوجین از یکدیگر اظهار داشت :تردیدی وجود ندارد
که عدم تفاهم ،نقش بسیار تعیین کننده ای در چنین گسست
هایی ایفا می کند ،اما پشت پرده بسیاری از سوء تفاهمات ،تنش
ها ،درگیری ها ،عدم تعادل روحی ،روانی و عصبی و بهانه گیری های
زوجین در مشکالت و معضالت اقتصادی نهفته است.
وی افزود :به تعبیر دیگر ،ضعف های اقتصادی و عدم تمکن مالی،
زوجین را در معرض فشارهای متعدد عصبی قرار می دهد و این امر
به تدریج مسبب ظهور و بروز اختالفات و چالش های بسیاری می
شود.جامعه شناس و آسیب شناس مسائل اجتماعی گفت :در

شرایطی کهبرخیجوانانقدرتپرداختاجارهبهایمنزلمسکونی
و گذران امور زندگی خویش را ندارند ،طبیعتا انتظار لبخند شادی در
شرایط سخت زندگی ،چندان آسان و ساده به نظر نمی رسد.وی
افزود :تردیدی وجود ندارد که زندگی صحنه مبارزه ،صبر،ت حمل
و بردباری است ،اما مسلما نمی توان از تمامی زوجین انتظار لحاظ
کردن توقعات و تأمین چنین رویه ای را داشت و به تبع افراد و گروه
هایی که از حیث روحی و روانی آن چنان که باید مستحکم نیستند،
به صورت بالقوه مستعد وا کنش های مخرب و تصمیم گیری های
غلط خواهند بود.سروری عنوان کرد :در سایه مشکالت سنگین
مالی و اقتصادی ،کم تر فرصتی برای تفریح ،صله رحم ،مسافرت،
مطالعه و تأمین نیازهای مبرهن روزمره باقی می ماند و در چنین
عرصه ای هر آن چه بر بار مشکالت افزوده شود ،احتمال گسست و
فروپاشی زندگی نیز تشدید می شود.
وی افزود :البته نگاه منصفانه و واقع بینانه ایجاب می کند که با
برخی سطحی نگری ها ،تمامی مشکالت در چارچوب مسائل
اقتصادی تحلیل نشود ،زیرا در شرایطی به سر می بریم که متأسفانه
آمار طالق در طبقات مرفه جامعه نیز نگران کننده و تأمل برانگیز
به نظر می رسد.جامعه شناس و آسیب شناس مسائل اجتماعی
گفت :حل و فصل معضل طالق و مهار آن ،صرفا با نگاه تک ُبعدی
میسر و محقق نخواهد شد و حصول توفیق در این عرصه ،مستلزم
مجموعه ای از اقدامات فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی ،آموزشی و
تربیتی در عرصه های گونا گون است و در صورت انجام اقدامات موثر
و مقتضی ،شاهد برون رفت از بسیاری چالش ها و ناهنجاری های
اجتماعی خواهیم بود که طالق نیز جزیی از آنها به شمار می رود.
وقتی تهاجم فرهنگی،بنیان های نظام خانواده را به لرزه در می آورد

محبوبه ا کبری ،پژوهشگر حوزه اجتماعی در گفتگو با خبرنگار گروه
اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان ،با اشاره به نقش حائز اهمیت
فرهنگ در حفظ بنیان خانواده اظهار داشت :بسیاری از مشکالت
اقتصادی امروزی در گذشته نیز وجود داشته و به تعبیری نارسایی
ِ
های اقتصادی در نسل های پیشین به مراتب عمیق تر و شدیدتر
از زمانه معاصر و فعلی ما بوده است.وی افزود :با این اوصاف،
بنیان خانواده در ادوار گذشته به مراتب منسجم تر و مستحکم تر
از دوران کنونی بوده که عمق این تفاوت را باید در تحوالت و هجمه
هدفمند فرهنگی جستجو کرد.ا کبری گفت :متأسفانه تهاجم
های
ِ
ِ
فرهنگی از منافذ و دریچه های گونا گون ،پایه های زندگی را هدف

قرار داده و در این میان جوانان بیش از دیگر اقشار جامعه در معرض
لغزش ها و آسیب های اجتماعی قرار دارند.وی افزود :روحیه تنوع
طلبی ،عدم پایبندی به تعهدات اخالقی ،تغییر نگرش ها و بسیاری
از کوته بینی ها ،شرایطی را ایجاد کرده که در برخی از زندگی های
مشترک ،کوچک ترین جرقه و آتش اختالف به گسست و جدایی
منتهی می شود.
در عرصه آموزشی ،ضعیف عمل کرده ایم

صدیقه نوبهار،روانشناس و کارشناس علوم رفتاری در گفتگو
با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان ،با اشاره به
تأثیرگذاری و تقش نافذ و برجسته آموزش و تربیت اصولی و یادگیری
مهارت های زندگی در حفظ بنیان و انسجام خانواده ها و زندگی
های مشترک اظهار داشت :متأسفانه بسیاری از جوانان به مقوله
ازدواج و زندگی مشترک نگاه واقع بینانه ای ندارند و ریشه این
نارسایی و نقص را باید در عدم آموزش صحیح ،هدفمند و سازنده
جستجو کرد.وی افزود :درک صحیح از روحیات جنس مخالف،
نیازهای روحی ،روانی ،عاطفی و زناشویی و فقدان بینش عمیق
نسبت به راهکارهای موثر برای برون رفت از بحران ها ،باعث شده
برخی از زندگی ها به کانونی برای تنش ها و اختالفات پی در پی
و روز افزون مبدل شود.نوبهار گفت :از سوی دیگر ،خانواده ها
و زوجین به مشاوره به عنوان موضوعی تشریفاتی و یا زینتی می
نگرند ،در صورتی که امر مشاوره نه تنها یک ضرورت بلکه مولفه ای
حیاتی در تمامی حوزه ها به شمار می رود.وی افزود :آن چنان که
در امور اقتصادی ،سیاسی ،تحصیلی و غیره نقش مشاوره سازنده و
تعیین کننده است ،به همان میزان در زندگی مشترک نیز ضرورتی
اجتناب ناپذیر محسوب می شود که نادیده انگاری و کم توجهی به
آن به معنای نزدیک تر شدن به گسست های احتمالی خواهد بود.
نوبهار گفت :بعضا مشاهده می شود ،زوجین جوان ،زمانی به مرا کز
مشاوره مراجعه می کنند که پل های پشت سر تخریب و ویران شده
و عمال مجال چندانی برای بازگشت مجدد به گذشته و اصالح امور
و بازبینی در روش ها ،رفتارها و نگرش باقی نمانده است.روانشناس
و کارشناس علوم رفتاری در خاتمه تصریح کرد :بدون تردید ،هر آن
چه در حوزه تربیتی و آموزشی تالش بیشتری شود ،به همان میزان
شاهد کاهش ،مهار ،کنترل طالق و گسست های خانوادگی خواهیم
بود که در نهایت خروجی آن به جامعه ای شاداب ،با طراوت ،پویا و
بالنده منتهی خواهد شد.

فرماندارشهرستان بندرعباس در شروع جلسه
گفت:ستاد تسهيالت خدمات سفر شهرستانها با
اعالم ستاد استان شروع بكار كرده است و كميته
ها ي زير مجموعه اين ستادها شكل خواهد گرفت.
احمد پويافر با ذكر اين موضوع كه همه سازمانها و ادارات
مرتبط با خدمات سفر براي ارائه خدمات مناسب به
ميهمانان تالش نمايند افزود :همین امر ایجاب می کند به
نحو مناسب و دقیقی به این موضوع ورود داشته باشیم و
مقدمات الزم را برای تسهیل خدمات در سطح شهرستان در
ایام نوروز سال  1396با برنامه ریزی منسجم و هماهنگ در
دستورکار قرار دهیم.
وی خاطر نشان کرد :کمیته نظارت و ارزیابی ،حمل ونقل
زميني و دريائي و امداد ونجات ،خدمات انتظامی و امنیتی،
ترافيك  ،اسکان و رفاه ،نظارت و تنظیم بازار ،خدمات
بهداشتی ،آمار و اطالع رسانی و تبلیغات در سطح شهرستان

تشکیل خواهند شد.اين مقام مسئول ادامه
داد:كميته اسكان فرهنگيان وظيفه مهم اسكان
خانواده هاي آموزش و پرورش را بر عهده دارد
اسكان فرهنگياني كه از ساير نقاط كشور به
شهر بندرعباس مسافرت مي كنند بر عهده دارد
و طبق آماري كه ارائه دادند حدود  5660نفر را
در  1430كالس اسكان خواهند داد.وي تصريح
كرد :با مشخص شدن كميته ها همه ادارات
مرتبط بايد جلساتي را در خصوص وظايفي كه بر عهده دارند
برگزار كنند و در جلسات آتي ارائه دهند.
فرماندار بندرعباس بيان داشت:سازمان صنعت و معدن
كميته نظارت و تنظيم بازار و مديريت ارزاق عمومي را بر عهده
دارد و الزم است از  15اسفند ماه تا  15فروردين  96كنترل و
نظارت بازار و همچنين تهيه و ذخيره مواد غذايي مورد نياز
مردم و ميهمانان نوروزي را به اندازه كافي فراهم سازد.
پويافر در پايان خاطر نشان كرد :ستاد استقبال از ميهمانان
نوروزي در محل دائمي خود ،ورودي شهر بندرعباس توسط
شهرداري آماده خواهد شد و غرفه هايي به ادارات مرتبط
تحويل داده مي شود جهت ارائه خدمات و ادارات مربوطه
طبق وظيفه و ماموريت ذاتي خود حضور خواهند يافت.

برگزاری جشنواره سراسری نماز در فضای مجازی
گروه اجتماعی//
نخستین جشنواره سراسری نماز در فضای مجازی برگزار می شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،حجت االسالم محمد
حسن فروزان نژاد رئیس ستاد اقامه نماز هرمزگان گفت:
این جشنواره در دو بخش عمومی و خصوصی با موضوع
های نماز درقرآن و عترت،نماز و شهدا،نماز و خانواده،نمازو
تربیت اسالمی و نماز و مدرسه برگزار می شود.وی افزود :نماز
و وحدت اسالمی،نماز و گفتمان انقالب اسالمی ،نماز و سبک
زندگی ایران اسالمی و نماز و شیوه های کارآمد در تبلیغ و
دعوت به نماز از دیگر موضوعات این جشنواره است.
رئیس ستاد اقامه نماز هرمزگان گفت :هدف از برگزاری
این جشنواره ترویج و توسعه فرهنگ نماز در فضای
مجازی،تقویت مبانی اعتقادی ،شناسایی فعاالن نماز در
عرصه فضای مجازی و کاهش آسیب های فضای مجازی از
طریق گسترش پیام ها و محتواهای نماز است.وی افزود:
ایجاد وب سایت و وبال گ ،شبکه های اجتماعی،آلبوم های

تصویری نماز با اولویت طرح های گرافیکی ،استیکرهای نماز
و پاورپونت سازی از بخش های عمومی این جشنواره است.
حجت االسالم محمد حسن فروزان نژاد گفت:کدنویسی قالب
سایت و وبال گ،اینفوگرافیگ نماز،نرم افزارهای تلفن همراه و
کلیپ های کوتاه نماز از بخش های اختصاصی این جشنواره
است.وی افزود :عالقمندان باالی  13سال سن برای ثبت
نام در این جشنواره ملی تا  25بهمن فرصت دارند به سامانه
دابلیو دابلیو دابلیو دات سی اچ بی خط تیره نماط دات آی
آز( )www.chb-namaz.irمراجعه کنند.رئیس ستاد اقامه
نماز هرمزگان گفت:دهم اسفند ماه نتایج از طریق سامانه
جشنواره اعالم می شود و مراسم اختتامیه و تجلیل از  110نفر
از برگزیدگان در نیمه دوم اسفند ماه در استان چهارمحال و
بختیاری برگزار می شود.حجت االسالم محمد حسن فروزان
نژاد نصب تابلوهای حد ترخص ،مسافت شرعی  ،مسجد و
فاصله تا مسجد  ،اجرای طرح مبین و طرح نیک را از اقدامات
دیگر ستاد اقامه نماز تا پایان سال اعالم کرد.

محرومترین بخش کشور از جاده آسفالته بهره مند می شود
گروه اجتماعی//
بخشدار بخش گافر وپارامون گفت :این بخش از شهرستان
بشا گرد که از محرومترین بخشهای کشور محسوب می شود تا
نیمه نخست سال  ۹۶از جاده آسفالته بهرمند می شود.

ابراهیم لطف الهی در گفتگو با مهر با اشاره به وضعبت جاده
های نامناسب خا کی و صعب العبور بخش گافر و پارامون بیان
داشت :این بخش از شهرستان بشا گرد که یکی از محرومترین
بخشهای کشور محسوب می شود تا کنون از جاده آسفالته
بهرمند نبوده و همه جاده های تردد روستایی در این بخش
خا کی و صعب العبور است.لطف الهی گفت :این وضعیت که
تا کنون مشکالت زیادی را بر سر راه مردم و مسئوالن گذاشته
بود به روزهای آخر خود نزدیک می شود و با تالش مدیران
شهرستان و استان خدمات قابل توجهی در این بخش رخ
خواهد داد.بخشدار گافر و پارامون بشا گرد بیان داشت:
بخش گافر وپارامون با داشتن بیش از هشت هزار و  ۲۰۰نفر
جمعیت روستایی وبا فاصله  ۴۵کیلومتری تا مرکز شهرستان
بعد از گذشت سالها از نبود جاده مناسب مردم آن سختی

های زیادی را متحمل شدند که نسبت به سایر بخشها از
خدمات کمتری بهره مند بوده اند.لطف الهی عنوان داشت:
جاده منتهی به این بخش در سالهای گذشته با پیگیریهای
فرماندار بشا گرد و همکاری مدیران در استان چهار کیلومتر آن
زیرسازی و آسفالت شد که در ادامه با نبود اعتبارات و امکانات
این کار به سرانجام نرسید.وی با بیان اینکه  ۱۲کیلومتر این
جاده تا روستای «ملکن » زیرسازی و در حال آسفالت است
گفت :همه تالش مسئوالن بر این است که بتوان تا دهه فجر
این مسافت را به پایان برسانیم.لطف الهی عنوان داشت:
بیش از  ۹کیلومتر این جاده از روستای «بن ریز تا درنگ مدو»
بازگشایی کامل شده و بیش از  ۸کیلومتر دیگر آن از روستای
«ملکن تا بن ریز» در حال بازگشایی است.بخشدار گافر
وپارامون بشا گرد گفت :طبق بازدید و رایزنی های انجام شده
مسئوالن شهرستانی و استانی قرار است تا نیمه نخست سال
 ۹۶همه مسافت بخش گافر وپارامون از مرکز شهر سردشت
آسفالت وبه بهره برداری برسد تا این بخش بتواند از خدمات
بهتری برخوردار باشد.

مهلت ثبت نام صفحات اجتماعی با بیش از  ۵هزار عضو تا  ۷بهمن
گروه اجتماعی//
مرکز فناوری اطالعات و رسانههای دیجیتال وزارت ارشاد با بیان
اینکه طرح ثبت نام و ساماندهی کانالهای تلگرامی و صفحات
اینستا گرامی از  ۷دی با هدف پاالیش محتوا آغاز شده گفت :این طرح
تا ۷بهمن ادامه دارد ولی احتمال تمدید آن زیاد است.

ا کبر شیرکوند در گفتوگو با فارس ،در خصوص آخرین وضعیت
ساماندهی و ثبتنام متولیان کانالهای تلگرامی و صفحات
اینستا گرامی گفت :نقطه آغاز این پروژه  7دی ماه بوده و قرار
است تا ساماندهی و ثبتنام از متولیان صفحات مجازی تا 7
بهمنادامهداشتهباشدامابهنظرمیآیداینزمانتمدیدخواهد
شد تا مدعوین کانالها بتوانند ثبتنام خود را تکمیل کنند.وی
افزود :بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی مقرر شده تا
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی کار ثبتنام کلیه صفحات شبکه
اجتماعی به ویژه تلگرام و اینستا گرام که بیش از  5هزار عضو و فالور
دارند را در سامانه این وزارتخانه انجام دهند.معاون رسانههای
دیجیتال مرکز فناوری اطالعات و رسانههای دیجیتال وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی تصریح کرد :روند این کار به خوبی پیش
میرود که تا کنون بیش از  2هزار نفر جهت ساماندهی و ثبتنام
کانالهای تلگرامی ثبتنام کردهاند ضمن اینکه تا کنون بیش از
 500نفر صفحات اینستا گرامی خود را ثبت کردهاند که قطعا که
تعداد ثبتنامها خیلی بیشتر از این روند خواهد شد.وی درباره
استقبال از ثبتنام و ساماندهی کانالهای تلگرامی و صفحات
اینستا گرامی اظهار داشت :این کار نیازمند تبلیغ رسانههای
مکتوب و رسانههای مجازی است لذا باید با همت همگانی به
این مسئله نگاه شود .همچنین از یک وزارتخانه و گروه خاص
نمیتوان توقع داشت که بتواند به تنهایی در این مسیر اقدامات
اساسی انجام دهد.شیرکوند خاطر نشان کرد :وقتی احراز هویت
متولی یک کانال تلگرام و صفحه اینستا گرامی صورت گیرد
به مدیر آن یک شماره شامد (شناسه الکترونیکی محتوای
دیجیتال) به صورت اختصاصی تعلق میگیرد و افراد میتوانند
بر اساس استعالم و تحقیق صحت و سقم این شناسه شامد از
رسمیت آن کانال تلگرامی از صفحه اینستا گرامی مطلع شوند.
معاون رسانههای دیجیتال مرکز فناوری اطالعات و رسانههای
دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به متولیان کانالهای

تلگرامی و صفحات اینستا گرامی توصیه کرد :که هر چه سریعتر در
سامانه مذکور ثبتنام کرده تا مشکلی در آینده برای فعالیت آنها
به وجود نیاید.وی با بیان اینکه حدا کثر 5دقیقه روند ثبتنام در
سامانه مذکور زمان میبرد افزود :افراد میتوانند از طریق دو آدرس
 SAMANDEHI.IRو همچنین  SARAMAD.IRکه در نهایت
به یک صفحه هدایت میشوند میتوانند ثبتنام خود را انجام و
تکمیل کنند.شیرکوندتصریح کرد:پساز ثبتنامافرادمیتوانند
در کانالهای تلگرامی و صفحات اینستا گرامی خود تبلیغات را به
صورت رسمی انجام دهند و این هماهنگی با اداره کل تبلیغات
مرکز فناوری اطالعات و رسانههای دیجیتال وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی صورت گرفته است .معاون مرکز فناوری اطالعات و
رسانههایدیجیتالوزارتفرهنگوارشاداسالمیاظهار داشت:
اقداماتتبلیغیتوسط کانالایتلگرامیوصفحاتاینستا گرامی
که در سامانه ثبتنام نکردهاند غیرقانونی است که قطعا
دستگاههایمربوطمانندناجابهاینتخلفاترسیدگیخواهند
کرد.وی در پاسخ به این سوال که آیا هدف از ساماندهی و ثبتنام
کانالهای تلگرامی و صفحات اینستا گرامی پاالیش محتوای آنها
است،گفت:هدف ما از ساماندهی و ثبتنام صفحات اجتماعی
این است که میکوشیم در فضای نامحدود مجازی به دنبال
پاالیش و سالمسازی فضای مجازی برای بهرهبرداری سالم،
مفید و امن باشیم تا جوانان و خانوادهها بتوانند به راحتی از
این محیط استفاده کرده و مطالب مدنظر خود را به دست آورند
ضمن اینکه عواقب منفی هم برای خانوادهها نداشته باشد.این
در حالی است که وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در رابطه با
ساماندهی کانالهای دارای بیش از  5هزار نفر عضو گفت :هدف
ما در مورد این کانالها این نیست که این کانالها مجوز بگیرند
بلکهمیخواهیماین کانالهاباتوجهبهاینکهنقشرسانهایپیدا
کردهاند ،هویت خودشان را در وزارت ارشاد ثبت کنند.وی بیان
داشت :هم ا کنون یک روزنامه که فقط  1500نسخه از آن در روز
خوانده میشود ثبت میشود و متولی آن معلوم است بنابر این
ما میخواهیم متولی کانالها معلوم باشد و این کار درستی است
زیرا سبب نظمدهی میشود و با توجه به اینکه گاهی مطالب،
شایعات و حرفهای بیربطی در این کانالها مطرح میشود،
میتوان با این کار این مسائل را ساماندهی کرد.

افزایش مستمری بیمه اجتماعی ازدی ماه
گروه اجتماعی//

مدیرکل تعهدات قانونی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،
روستاییان و عشایر از افزایش  ۱۰درصدی مستمری
مستمریبگیران از دی ماه خبر داد .سوگند سهیلی در توضیح

این خبر گفت :مستمری تمامی بازماندگانی که سرپرست
خانوارشان تا آخرین روز سال  ۹۴فوت شده باشد و
بیمهشدگانی که بر اساس رای کمیسیون پزشکی تا همین

روز از کار افتاده کلی شناخته شده باشند ،بر اساس تصمیم
جدید صندوق ۱۰ ،درصد افزایش یافته است.وی با اشاره به
اینکه مبنای این افزایش مستمری از ابتدای سال  ۹۵خواهد
بود تصریح کرد :تمامی معوقات  ۹ماهه گذشته که به واسطه
این افزایش نرخ مستمری باید به مستمریبگیران پرداخت
شود ،به صورت یکجا در جریان پرداخت دی ماه به حساب
مستمری بگیران واریز میشود.

